
Generalforsamling Bording Vandværk 18. august 2021 

Valg af dirigent 

Jørgen Møller blev valgt som dirigent. 

Jørgen Møller takkede for valget og konstaterede, at der ikke havde været nogen indsigelser i 
forbindelse med, at generalforsamlingen var blevet flyttet. 

Derefter konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 

Beretning om det forløbne år 

Formanden aflagde beretningen. Se bilag 1, 18. august 2021 

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 

Se bilag 2, 18. august 2021 

Den reviderede årsrapport blev gennemgået af Jakob Lauridsen. 

Der var spørgsmål til både beretning og årsrapport. 

Hvor stor en kapital anser bestyrelsen for, at det er nødvendigt at ligge inde med? 

Jakob Lauridsen gjorde rede for Vandsektor-loven, som er den, der styrer hvorledes økonomien i 
Bording Vandværk reguleres. 

Bording Vandværk har det billigste vand i Ikast-Brande kommune. Bestyrelsen sigter efter, at 
budgettet går i 0 kr. Bestyrelsen ønsker ikke at øge egenkapitalen. 

Den kapital vi har nu, gør det muligt at imødegå de uforudsete udfordringer, der kunne komme. 

Den gamle skattesag som vandværkerne vandt, betyder, at Bording Vandværk får et beløb tilbage 
fra SKAT. Desuden betyder det, at Bording Vandværk har et afskrivningsgrundlag, som ifølge 
Jakob Lauridsen gør, at Bording Vandværk ikke kommer til at betale skat i mange år frem. 

Priserne på vand bliver ikke hævet. De har ligget fast i de sidste 10 år. 

Både beretning og årsrapport blev godkendt. 

Valg til bestyrelse
På valg var: 

Ove Jacobsen 

Ole R. Nielsen Ole R. Nielsen ønskede ikke genvalg 

Ove Jacobsen blev genvalgt, og Kaj Pedersen blev nyvalgt 



Valg af suppleanter 

Leif Vinding og Søren Chr. Nielsen blev genvalgt 

Valg af revisionsselskab 

’Revisionshuset Tal og Tanker’ blev genvalgt 

Indkomne forslag 

Ingen forslag 

Eventuelt 

Knud Overby takkede Ole R. Nielsen for det gode arbejde i bestyrelsen. 

Dirigenten takkede for, at alt var forløbet i god ro og orden. 

referent: Ole R Nielsen 


